Išbraidžioti takai ir vasaros palaukės.
Šermukšnių varvantys lašai
Su grauduliu per sielą plaukia...
Tegul užtenka šilumos
Delnams, laukams ir medžiams....

ZARASŲ ŠVIETIMO CENTRAS

Vasilijus Trusovas

2012 M. RUGSĖJO MĖN. RENGINIŲ GRAFIKAS
Savanorių g.1, Zarasai, tel. 51785 el. p. pedag.centras@zarasai.lt www.sczarasai.lt
Eil.
Nr.

Renginio pavadinimas, jo
forma

Data

Laikas

Vieta

1.

Seminaras
„Literatūros naujovių
sklaida“

2012-09-10

13.00

Zarasų
švietimo
centras

2.

Vokiečių kalbos
mokymai
pradedantiesiems ir
pažengusiesiems

2012-09-19

16.00

Zarasų
švietimo
centras

Mokymai
„Šiuolaikinė
specializuota
reanimacinė pagalba“

2012-09-24

Dalyviai

Anotacija

Programos
organizatorius ir
vadovas

Pastabos

RENGINIAI UGDYMO ĮSTAIGŲ BENDRUOMENĖMS

3.

Seminaro dalyviai susipažins su
aktualiomis literatūros dėstymo
naujovėmis, aptars samprotavimo ir
literatūrinio
rašinio
akcentus,
diskutuos ir dalinsis gerąja darbo
patirtimi.
Visiems norintiems 40 val. mokymo kursas norintiems
pradėti mokytis
pradėti mokytis vokiečių kalbos
vokiečių kalbos
arba norintiems toliau tobulinti
arba norintiems
vokiečių kalbos žinias.

Daiva
Matijošienė,
Laima
Mikitienė

Zarasų ligoninės
medikai

Aida Mankutė,
Tomas Sirputis,
Danutė
Vasaitienė,
Birutė
Kumpaitienė.
Laima
Mikitienė

Vidurinio
ugdymo lietuvių
kalbos mokytojai

toliau tobulinti
vokiečių kalbos
žinias.

2012-09-25

7.00 —
19.00
8.00 —
19.00

Zarasų
švietimo
centras

Mokymo kursas, skirtas kiekvienam
medikui, savo darbe susiduriančiam su
staigios mirties ir gaivinimo tikimybe.
Per dvi dienas dalyviai išmoksta
profesionaliai gaivinti, kai esą vieni
arba gaivina pacientą su savo
kolegomis. Šių kursų metu įgyja puikių
komandinio darbo įgūdžių, kurie
leidžia suteikti kvalifikuotą pagalbą
klinikinės mirties atveju.

Genovaitė
Vadaišienė,
Laima
Mikitienė

Seminaras nemokamas
Pažymėjimas 2 Lt.
Registracija iki
rugsėjo 7 d.
metod.centras@zarasai.lt
tel. 51785
Kursai mokami.
Dalyvio lėšos
Registracija iki
rugsėjo 18 d.
pedag.centras@zarasai.lt
metod.centras@zarasai.lt
tel. 51785
Išankstinė tikslinė
registracija

4.

1.

Mokymai
„Kultūrinės inovacijos
regiono plėtrai:
paslaugų kokybė,
kūrybinga rinkodara,
kultūrinė įvairovė ir
prieinamumo
principai“

2012
rugsėjis —
lapkritis

SEMINARAS I
„Kultūra kaip regiono
plėtros variklis:
kultūrinių paslaugų
inovacijos kurortuose
ir kurortinėse
teritorijose”

2012-0926 - 27 - 28

I valstybinės kalbos
mokėjimo
kategorijos
egzaminas

Zarasų švietimo centras

12.45

Lietuvos kurortų
ir
kurortinių
teritorijų
savivaldybių
kultūros
sektoriaus
administratoriai
(valstybės
tarnautojai),
kultūros
sektoriaus
vadybininkai ir
koordinatoriai
dirbantys pagal
darbo sutartis),
biudžetinių,
viešųjų
savivaldybių
kultūros įstaigų
vadovai
ir
pavaduotojai
kultūrinei
veiklai,
kitų
kultūros įstaigų
vadovai.

Projekto organizatoriai:
Zarasų
rajono
savivaldybės
administracija, Zarasų švietimo
centras, VšĮ Zarasų rajono turizmo
informacijos
centras,
Vilniaus
dailės akademija:
Jį finansuoja Lietuvos Respublikos
ministerija,
Zarasų
rajono
savivaldybė.

Seminaro metu bus
nagrinėjamos temos ,,Kultūra
kaip regiono plėtros variklis?”,
,,Kultūrinės paslaugos:
inovatyvumas ir įvairovė”,
,,Strateginis planavimas kurorto
plėtrai: kultūra, paslaugos,
inovacijos” (teorinė dalis ir
praktinė (užsienio šalių ir
Lietuvos gerųjų pavyzdžių
pristatymas),

Daiva
Šukštulienė,
Gintarė
Laurikėnienė,
Laima
Mikitienė

Lektoriai:
dr. Vaidutė
Ščiglienė,
doc.dr. Irena
Alperytė,
Eigirdas
Žemaitis.

VALSTYBINĖS KALBOS MOKĖJIMO IR LR KONSTITUCIJOS PAGRINDŲ EGZAMINAI
Zarasų
Asmenys,
Laikomas I valstybinės kalbos
2012-09-20 12.00
N. Matušova
kuriems taikomi
švietimo
mokėjimo kategorijos egzaminas
ir
valstybinės kalbos
centras
pagal egzamino vykdymo
kvalifikavimo
mokėjimo I
instrukciją.
komisija
kategorijos
reikalavimai arba
siekiantys įgyti
Lietuvos
Respublikos
pilietybę.

2

Išankstinė tikslinė
registracija
kultūra@zarasai.lt
Tel. 8 385 37183

Atvykimas ir
registracija iki
rugsėjo 26 d. 12.00 val.
kultūra@zarasai.lt
Tel. 8 385 37183

Registracija iki 201209-14
Savanorių g. 1
Zarasų švietimo centras
tel. 51395
pedag.centras@zarasai.lt
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2.

Lietuvos
Respublikos
Konstitucijos
pagrindų egzaminas

2012-09-20

16.00

Zarasų
švietimo
centras

3.

II ar III valstybinės
kalbos mokėjimo
kategorijos
egzaminas

2012-09-21

12.00

Zarasų
švietimo
centras

1.

Specialiųjų ugdymo
poreikių įvertinimas
(pirminis,
pakartotinis) bei
mokinių, mokytojų ir
tėvų konsultavimas.
PPT specialistų
konsultacijos Vaiko
gerovės komisijų
nariams, mokytojams,
tėvams.
Konsultacijos Vaiko
gerovės komisijų
nariams, mokytojams,
tėvams.

2012-09-05
2012-09-12

8.0012.00

2012-09-05
2012-09-12

14.0017.00

Zarasų
švietimo
centras
(I aukštas)

2012-09-05
2012-09-12
2012-09-19
2012-09-26

9.0017.00

Zarasų
švietimo
centras
(I aukštas)

Specialiųjų ugdymo
poreikių įvertinimas
(pirminis,
pakartotinis) bei
mokinių, mokytojų ir
tėvų konsultavimas.

2012-09-19

9.00

Zarasų
švietimo
centras
PPT
(I aukštas)

2.

3.

4.

Zarasų švietimo centras

Asmenys,
siekiantys įgyti
Lietuvos
Respublikos
pilietybę.

Laikomas Lietuvos Respublikos
Konstitucijos pagrindų egzaminas
pagal egzamino vykdymo
instrukciją.

Asmenys,
Laikomas II ar III valstybinės
kuriems taikomi
kalbos mokėjimo kategorijos
valstybinės
egzaminas pagal egzamino
kalbos mokėjimo vykdymo instrukciją.
II ar III
kategorijos
reikalavimai
PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS VEIKLA
Zarasų
Zarasų rajono
Specialiųjų ugdymo poreikių
švietimo
mokyklų
įvertinimo–tyrimai (pirminis,
centras
mokiniai,
pakartotinis) bei mokinių,
PPT
mokytojai, tėvai
pedagogų, globėjų, tėvų
(I aukštas)
konsultavimas.
Zarasų rajono
ugdymo įstaigų
Vaiko gerovės
komisijų nariai,
mokytojai, tėvai
Zarasų rajono
ugdymo įstaigų
Vaiko gerovės
komisijų nariai,
mokytojai, tėvai
Zarasų
„Santarvės“
pradinės
mokyklos
mokiniai,
mokytojai, tėvai

3

N. Matušova
ir
kvalifikavimo
komisija
N. Matušova
ir
kvalifikavimo
komisija

Registracija iki 201209-14
Savanorių g. 1
Zarasų švietimo centras
tel. 51395
pedag.centras@zarasai.lt
Registracija iki 201209-14
Savanorių g. 1
Zarasų švietimo centras
tel. 51395
pedag.centras@zarasai.lt

Nadiežda
Matušova
PPT
specialistai
tel. 51395,

Specialiojo pedagogo, logopedo,
konsultacijos tyrimo, vertinimo,
programų pritaikymo klausimais

PPT
specialistai
tel. 51395,

Tyrimo, vertinimo, programų
pritaikymo, dokumentų sudarymo,
duomenų bazių rengimo
klausimais.

Nadiežda
Matušova
tel. 51395,

Specialiųjų ugdymo poreikių
įvertinimo–tyrimai (pirminis,
pakartotinis) bei mokinių,
pedagogų, globėjų, tėvų
konsultavimas

Nadiežda
Matušova
PPT
specialistai
tel. 51395,

2012 m. rugsėjo mėnesio renginiai

5.

6.

Specialiųjų ugdymo
poreikių įvertinimas
(pirminis,
pakartotinis) bei
mokinių, mokytojų ir
tėvų konsultavimas.
Vaikų, tėvų, globėjų
psichologinis
konsultavimas

2012-09-26

9.00

Zarasų
švietimo
centras
PPT
(I aukštas)

2012-09-05
2012-09-12
2012-09-19
2012-09-26
2012-09-04
2012-09-18
2012-09-25

14.0017.00

Zarasų
švietimo
centras
(I aukštas)
Zarasų
švietimo
centras
(I aukštas)

7.

Vaikų, tėvų, globėjų
psichologinis
konsultavimas

8.

Tėvų ugdančių vaikus
nuo gimimo iki 7 metų
ir ikimokyklinio
ugdymo įstaigų
pedagogų
konsultavimas

2012-09-04
2012-09-18
2012-09-25

8.0012.00

Zarasų
švietimo
centras
(I aukštas)

Rajono metodinių
būrelių pirmininkų
metodinis pasitarimas

2012-09-06

13.00

Zarasų
švietimo
centras

13.0017.00

Antazavės
J. Gruodžio
vidurinės
mokyklos
mokiniai,
mokytojai, tėvai
Rajono vaikai,
tėvai, globėjai.

Specialiųjų ugdymo poreikių
įvertinimo–tyrimai (pirminis,
pakartotinis) bei mokinių,
pedagogų, globėjų, tėvų
konsultavimas
Vaikų, tėvų, globėjų,
konsultavimas.

Juozas Kairys
psichologas
tel. 51395

Rajono vaikai,
tėvai, globėjai.

Vaikų, tėvų, globėjų,
konsultavimas.

Genovaitė
Vadaišienė
psichologė
tel. 51395

Rajono
ikimokyklinio
amžiaus vaikai,
tėvai, pedagogai.

Psichologo konsultacijos
identifikuojant ankstyvojo amžiaus
vaikų specialiuosius ugdymosi
poreikius ir rekomendacijos
ugdytojams.

Genovaitė
Vadaišienė
psichologė
tel. 51395

Nadiežda
Matušova
PPT
specialistai
tel. 51395,

METODINIAI RENGINIAI
1.

Rajono
metodinių
būrelių
pirmininkai

Metodinių būrelių veiklos
aptarimas, gairių ateičiai
numatymas, veiklos būdai,
konkursų ir olimpiadų rezultatų
aptarimas

Stanislovas
Kaulavičius,
Jaunius
Bertulis

metodininkas@zarasai.lt
tel. 51785

Apie pasikeitimus ir papildomus renginius informuosime papildomai.
Gintarė Laurikėnienė

Direktorius

Zarasų švietimo centras

4
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